
 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয                                                                                                                                                                                                   

স্কয়ায ড়ক, ারগাড়ড়য়া, াফনা। 

pabna.ccie.gov.bd 
 

 

সফা প্রদান প্রনতশ্রুনত (নটিদজন চার্ টায) 

১. নবন ও নভনঃ 

নবন: ননফন্ধন অন্যান্য সফা প্রদান কাম টক্রভ নফশ্বভাদন উন্নীতকযণ। 

নভন: ানরাাআন সফাপ্রদান দ্ধড়ত ড়জকযণ, াঅধুড়নকীকযণ  যুগগাগমাগী কযগণয ভাধ্যগভ ব্যফা ফান্ধফ ড়যগফ ততড়য। 

 

২.প্রনতশ্রুনত সফামূ (নটিদজন চার্ টায) 

২.১) নাগনযক সফাঃ নল্প আই আযন 

 

ক্র. নাং সফায নাভ সফা 

প্রদাদনয 

দফ টাচ্চ ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ 

প্রানপ্তযস্থান 

সফা মূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত 

(মনদ থাদক) 

াখায নাভ দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ টকতটায দফী, রুভ নম্বয, 

সজরা/উদজরায সকাড, 

অনপনয়ার সর্নরদপান নম্বয ও ই-

সভইর 

উর্ধ্বতন কভ বকতবায দড়ফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উগজরায সকাড 

াড়পড়য়ার সেড়রগপান  

াআগভাআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১ নল্প ননফন্ধন 

নদত্র 

প্রদান 

 (১ভ 

এডক) 

 

৩ কাভ বড়দফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক কর ডকুদভন্ট এয 

যনিন স্ক্যানকন আদরাড কযদত দফ।  ডকুদভন্টগুদরা  

ননম্নরূঃ 

১) ননফন্ধন নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান;  

২) সালদকয সুানযদয কন (এডদকয সেদত্র আইআযন 

জানযয পূযণকৃত ক-অাং); 

৩) সালক কর্তটক নল্প প্রকদল্পয ননফন্ধন দত্রয কন (প্রথভ 

এডদকয সেদত্র); 

৪) ই-টি আই এন/ ারনাগাদ আয়কয প্রতযয়নত্র; 

৫) স্বীকৃত সচম্বায/ব্যফায় াংনিষ্ট সেড এদানদয়দনয 

ারনাগাদকৃত দস্যতা নদ; 

৬) কাযখানা  াড়প ঠিকানা উগেখ পূফ বক ভগনানীত 

ব্যাাংগকয প্রতযয়নত্র/ ব্যাাংক ড়যফতবগনয সেগত্র 

ানাড়িত্র; 

৭) ারনাগাদকৃত কাযখানায সেড রাইদন্প; 

৮) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র/জন্ ননফন্ধন/ 

াদার্ ট;  

৯) ারনাগাদকৃত পায়ায রাইদন্প (কাযখানায ঠিকানায়); 

১১) এইচএ সকাড ম্বনরত কাঁচাভাদরয তানরকা। 

Online 

Licensing 

Module 

(OLM) 

(olm.ccie.gov.

bd)এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  
 

[১ভএডক ড়ল্প াঅাআ 

াঅয ড় াআস্যযয সেগত্র 

আভদানন ও যপ্তানন 

প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

দত অনুদভাদন এয 

য াঅঞ্চড়রক দপ্তয 

গত নদ াআস্যয কযা 

য়।] 

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

https://ccie.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ccie.portal.gov.bd/page/7eceaf5c_e252_4d87_a162_41bc7347dacf/Approved%20Check%20List.pdf
https://olm.ccie.gov.bd/
http://olm.ccie.gov.bd/
http://olm.ccie.gov.bd/
http://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/


 

১২)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 
 

০২ নল্প ননফন্ধন 

নদত্র 

প্রদান (২য় 

এডক/ ৩য় 

এডক) 

৩ কভ টনদফ ২য় ও ৩য় এডক আদফদন দত্রয াদথ ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট 

এয স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

১) নফায়ন নপ এফাং বযার্ জভাকযদণয সেজাযী চারান 

(অথ টফছয নযফতটন াদদে) 

২)  সালদকয ২য়/৩য় এডক এয সুানযদয কন।  

৩)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

০৩ নল্প ননফন্ধন 

নদত্র 

প্রদান 

(ননয়নভত 

কযণ) 

৩ কভ টনদফ ননয়নভত কযদনয আদফদদন ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট এয স্ক্যান 

কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা ননম্নরূঃ 

১। নফায়ন নপ এফাং বযার্ জভা কযদণয সেজাযী চারান 

(অথ ট ফছয নযফতটন াদদে) 

২।  সালদকয ননয়নভত কযদণয এডক এয সুানযদয 

কন। 

৩। এইচএ সকাড ম্বনরত কাঁচাভাদরয তানরকা। 

৪। ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

 ১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/


 

কযা মায়। 

ড়ল্প ড়নফন্ধন 

নদ নফায়ন 

৩ কভ বড়দফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট 

এয স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভা কযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

গ)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকায ত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

০৪ ফহু জাড়তক 

ফা সদড়-

ড়ফগদীফা 

১০০% 

ড়ফগদী 

ড়ফড়নগয়াগগয

স্থাড়ত ড়ল্প 

ড়নফন্ধন 

নদত্র 

৩ কভ টনদফ আদফদন দত্রয াদথ ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট এয স্ক্যান কন 

আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা ননম্নরূঃ 

১) াধাযন নল্প আই আয নয সেদত্র প্রদমাজয 

কাগজানদ দানখর কযদত দফ 

২) কর নফদদীদদয াদাদর্ টয কন ও বফধ ওয়াকট 

াযনভর্ (প্রদমাজয সেদত্র); 

৩) নরে অফ এভপ্লয়ীজ (নাভ, দফী, সফতন ও 

জাতীয়তা ম্বনরত)  

(সদী-নফদদী সমৌথ নফননদয়াগ/১০০% নফদদী 

নফননদয়াদগয সেদত্র)। 

৪) জদয়ন্ট সবঞ্চায এনিদভন্ট (সদী-নফদদী নফননদয়াদগ 

গঠিত প্রনতষ্ঠাদনয সেদত্র)। 

৫)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র 

(২০২২ াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 
 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

 

(ফহু জাড়তক ড়ল্প াঅাআ 

াঅয ড় াআস্যযয সেগত্র 

আভদানন ও যপ্তানন 

প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

দত অনুদভাদন এয 

য াঅঞ্চড়রক দপ্তয 

গত নদ াআস্যয কযা 

য়।) 

 

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/


 

ড়নফন্ধন নদ 

নফায়ন 

৩ কভ ট নদফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট 

এয স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভা কযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

গ)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকায ত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনদরইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

নাগড়যক সফাাঃ াঅভদাড়ন াংক্রান্ত সফা 

০৫ ফানণনজযক  

আভদানন 

ননফন্ধন 

নদত্র  

 

৩ কভ টনদফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক কর ডকুদভন্ট এয 

যনিন স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

১) ননফন্ধন নপ জভা কযদণয সেজাযী চারান এফাংবযার্ জভা 

কযদণয সেজাযী; 

২) প্রনতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানায় ারনাগাদকৃত সেড রাইদন্প; 

৩) ই-টি আই এন/ ারনাগাদ আয়কয প্রতযয়নত্র; 

৪) ভদনানীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদনয আনথ টক স্বেরতা 

ম্পনকটত প্রতযয়নত্র; 

৫) স্বীকৃত সচম্বায/ব্যফায় াংনিষ্ট সেড এদানদয়দনয 

ারনাগাদকৃত দস্যতা নদ; 

৬) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র; 

৭) নফদলানয়ত ব্যফায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদনয আভদানন/যপ্তাননয 

সেদত্র প্রদয়াজনীয় রাইদন্প/ অনুভনতত্র। 

৮) সযনজোড ট অাংনদাযী দনরর (আয সজ এ ন দত 

জানযকৃত); 

৯) াটি টনপদকর্ অফ ইনকদ টাদযন এফাং ারনাগাদকৃত 

পযভ-১২ (নরনভদর্ড সকাম্পানীয সেদত্র) 

১০)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র (২০২২ 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনদরইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/


 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

 
 

ফানণনজযক  

আভদানন 

ননফন্ধন 

নদত্র 

নফায়ন  

৩ কভ টনদফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট 

এয স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভা কযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

গ)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

০৬ ফহুজানতক 

আই আয ন 

নদ ত্র 

প্রদান 

৩ কভ টনদফ াধাযন আই আয ন, ই আয ন ও ইদেনন্টাং এয সেদত্র 

প্রদমাজয কাগজানদয াদথ ননদম্নাক্ত কাগজানদ দানখর কযদত 

দফঃ   

১) কর নফদদীদদয াদাদর্ টয কন ও বফধ ওয়াকট 

াযনভর্ (প্রদমাজয সেদত্র); 

 

২) নরে অফ এভপ্লয়ীজ (নাভ, দফী, সফতন ও 

জাতীয়তা ম্বনরত)  

(সদী-নফদদী সমৌথ নফননদয়াগ/১০০% নফদদী 

নফননদয়াদগয সেদত্র)। 

৩) জদয়ন্ট সবঞ্চায এনিদভন্ট (সদী-নফদদী নফননদয়াদগ 

গঠিত প্রনতষ্ঠাদনয সেদত্র)। 

৪) াটি টনপদকর্ অপ পাইনরাং (প্রদমাজয সেদত্র) 

৫) নফডা দত ননফন্ধদনয কন (প্রদমাজয সেদত্র) 

ভন্তব্য: নফায়দনয সেদত্র অন্যান্য কাগজানদ ঠিক থাকা 

াদদে শুধুভাত্র নফায়ন নপ বযার্  জভা প্রদাদনয 

চারান; 

৬)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র 

(২০২২ াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

 

 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

 

[প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

দত অনুদভাদন এয 

য াঅঞ্চড়রক দপ্তয 

গত নদ াআস্যয কযা 

য়।] 

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

https://olm.ccie.gov.bd/
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http://olm.ccie.gov.bd/
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https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/


 

ফহুজানতক 

আভদানন 

ড়নফন্ধন নদ 

নফায়ন 

৩ কভ টনদফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট 

এয স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভা কযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

গ)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকায ত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

 ১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

নাগড়যক সফাাঃযপ্তাড়ন াংক্রান্ত সফা 

০৭ যপ্তাড়ন 

ড়নফন্ধন নদ 

ত্র 

৩ কভ টনদফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক কর ডকুদভন্ট এয 

যনিন স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

১) ননফন্ধন নপ জভা কযদণয সেজাযী চারান এফাং বযার্ জভা 

কযদণয সেজাযী চারান; 

২) প্রনতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানায় ারনাগাদকৃত সেড রাইদন্প; 

৩) ই-টি আই এন/ ারনাগাদ আয়কয প্রতযয়নত্র; 

৪) ভদনানীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদনয আনথ টক স্বেরতা 

ম্পনকটত প্রতযয়নত্র; 

৫) স্বীকৃত সচম্বায/ব্যফায় াংনিষ্ট সেড এদানদয়দনয 

ারনাগাদকৃত দস্যতা নদ; 

৬) আদফদনকাযীয জাতীয় নযচয়ত্র; 

৭) নফদলানয়ত ব্যফায়ভুক্ত প্রনতষ্ঠাদনয আভদানন/যপ্তাননয 

সেদত্র প্রদয়াজনীয় রাইদন্প/অনুভনতত্র। 

৮) সযনজোড ট অাংনদাযী দনরর (আয সজ এ ন দত 

জানযকৃত); 

৯) াটি টনপদকর্ অফ ইনকদ টাদযন এফাং ারনাগাদকৃত 

পযভ-১২ (নরনভদর্ড সকাম্পানীয সেদত্র)  

১০)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র (২০২২ 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/


 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 
 

যপ্তানন 

ননফন্ধন 

নদত্র 

নফায়ন  

৩ কভ টনদফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট 

এয স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভা কযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

গ)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

০৮ ফহুজানতক ই 

আয ন 

নদত্র  

প্রদান  

৩ কভ টনদফ াধাযন ইআযন এয সেদত্র প্রদমাজয কাগজানদয াদথ 

ননদম্নাক্ত কাগজানদ দানখর কযদত দফঃ   

১) কর নফদদীদদয াদার্ টয কন ও বফধ ওয়াকট 

াযনভর্ (প্রদমাজয সেদত্র); 

২) নরে অফ এভপ্লয়ীজ (নাভ, দফী, সফতন ও 

জাতীয়তা ম্বনরত)  

(সদী-নফদদী সমৌথ নফননদয়াগ/১০০% নফদদী 

নফননদয়াদগয সেদত্র)। 

৩) জদয়ন্ট সবঞ্চায এনিদভন্ট (সদী নফদদী নফননদয়াদগ 

গঠিত প্রনতষ্ঠাদনয সেদত্র) 

৪) ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকায ত্র 

(২০২২ াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 
 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

 

[প্রধান ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয 

দত অনুদভাদন এয 

য াঅঞ্চড়রক দপ্তয 

গত নদ াআস্যয কযা 

য়।] 

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

https://olm.ccie.gov.bd/
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http://olm.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/


 

কযা মায়। 

ফহুজানতক  

যপ্তানন 

ড়নফন্ধন নদ 

নফায়ন 

৩ কভ টনদফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণপূফ টক ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট 

এয স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা 

ননম্নরূঃ 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভা কযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

গ)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

নাগড়যক সফাাঃাআগেড়টাং (াআাঅযড়)নদত্র াংক্রান্ত সফা 

০৯ যপ্তানন 

ননফন্ধন 

নদত্র 

(ইদেনন্টাং  

ইআযন) 

 

৩ কভ বড়দফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক কর ডকুদভন্ট এয 

যনিন স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্টগুদরা 

ননম্নরূঃ 

১) ননফন্ধন নপ জভা  কযদণয সেজাযী চারান এফাং ১৫% 

বযার্ জভা কযদণয সেজাযী চারান; 

২) প্রনতষ্ঠাদনয নাভ ও ঠিকানায় ারনাগাদকৃত সেড রাইদন্প; 

৩) ই-টি আই এন/আয়কয প্রতযয়নত্র; 

৪) ভদনানীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদনয আনথ টক স্বেরতা 

ম্পনকটত প্রতযয়নত্র; 

৫) ফাাংরাদদ ইদেনন্টাং এদজন্ট এদানদয়দনয 

ারনাগাদকৃত দস্যতা নদ; 

৬) আদফদনকাযী কর অাংীদাদযয জাতীয় নযচয়ত্র; 

৭) সযনজোড ট অাংীদাযী দনরর (আয সজ এ ন দত 

জানযকৃত)। 

৮) জদয়ন্ট সবঞ্চায এনিদভন্ট (প্রদমাজয সেদত্র); 

৯) নফদদদ ননফনন্ধত সকাম্পানীয ফাাংরাদদদ াখা 

অনপ/কানি অনপদয সেদত্র াটি টনপদকর্ অফ পাইনরাং এফাং 

ফাাংরাদদ নফননদয়াগ উন্নয়ন কর্তটদেয অনুদভাদদনয কন; 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

https://olm.ccie.gov.bd/
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http://olm.ccie.gov.bd/


 

১০)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 
 

কযা মায়। 

যপ্তানন 

ননফন্ধন 

নদত্র 

(ইদেনন্টাং 

ানব টদ) 

নফায়ন  

৩ কভ বড়দফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক ননদম্নাক্ত ডকুদভন্ট 

এয স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

ক) নফায়ন  নপ এফাং বযার্ জভা কযদণয সেজাযী চারান; 

খ) প্রদয়াজদন অন্যান্য ারনাগাদকৃত ডকুদভন্ট।  

গ)  ইনকাভ ট্যাক্স নযর্ান ট দানখদরয প্রানপ্ত স্বীকাযত্র (২০২২ 

াদরয ১ জুরাই সথদক কাম টকয)। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়।  

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

নাগনযক সফাঃ নফনফধ ননফন্ধন াংক্রান্ত 

১০ ভদনানীত 

ব্যাাংক 

নযফতটন  

(কর 

ধযদণয 

ননফন্ধন 

নদদত্রয 

সেদত্র) 

৩ কভ বড়দফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক কর ডকুদভন্ট এয 

যনিন স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

১.াংনিষ্ট প্রনতষ্ঠাদনয সরর্ায প্যাদড আদফদন। 

২.ননফন্ধন নদত্র। 

৩.নফদ্যভান পূদফ টয  ব্যাাংক নযফতটদনয সেদত্র অনানিদত্রয 

কন। 

৪.নতুন ভদনানীত ব্যাাংক কর্তটক প্রনতষ্ঠাদনয আনথ টক স্বেরতা 

ম্পনকটত প্রতযয়নত্র। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়। 

আভদানন নীনত আদদদয ৯ 

অনুদেদদ ফনণ টত ননধ টানযত সেণীয 

নফযীদত নপ (নযনষ্ট-ক) 

দপ্তদযয নাফ সকাড ১-১৭৩১-

০০০১-১৮০১ সত এফাং বযার্ 

সকাড নাং ১-১১৩৩-০০১০-০৩১১ 

সত সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

জভা প্রদান। OLM এয 

নদেদভ নগদয়ও অনরাইদন 

চারাদনয নপ জভা সদয়া মায়। 

এছাড়া ফতটভাদন সানারী 

সদভন্ট সগর্ওদয়য ভাধ্যদভ ঘদয 

ফদই সানারী ব্যাাংক এয 

একাউন্ট, সক্রনডর্/সডনফর্ কাড ট 

এফাং সভাফাইর ব্যাাংনকাং 

(নফকা, নগদ, যদকর্, ইউকযা, 

নউযকযা ইতযানদ) এয ভাধ্যদভ 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/
https://olm.ccie.gov.bd/
https://bogura.ccie.gov.bd/site/notices/be969cb5-b75a-4878-b668-a45dfcbed06e/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8-%E0%A7%A7-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A8-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A7%87
http://olm.ccie.gov.bd/


 

 

 

 

 

 

 

 

৩) াবযন্তযীণ সফা 

ক্র. নাং সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধনত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  এফাং প্রানপ্তস্থান সফায মূল্য এফাং নযদাধ দ্ধনত সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা (নাভ, দনফ, সপাননাং ও 

ইদভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সনন ও আনুদতানলক 

ভঞ্জুযী 

ননথদত ও ত্রদমাদগ আদফদনত্র, পূযণকৃত সনন পযভ, নাদানফ 

প্রতযায়ন ত্র, উিযাধীকায ভদনানয়ন 

প্রদমাজয নয় ৭ কাম টনদফ  

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন কাযী 

ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

০২ োনন্ত ও নফদনাদন ছুটি ও 

বাতা ভঞ্জুযী 

ননথদত ও ত্রদমাদগ আদফদন ত্র এফাং পূদফ টয ছুটি ভঞ্জুনযয ত্র প্রদমাজয নয় ৩ কাম টনদফ 

০৩ নফনবন্ন প্রকায ছুটি ভঞ্জুযী ননথদত ও ত্রদমাদগ আদফদনত্র প্রদমাজয নয় ৩ কাম টনদফ 

০৪ বনফষ্যত তনফর দত 

অনিভ/ চূড়ান্ত উদিারন 

ননথদত ও ত্রদমাদগ আদফদনত্র ও াংনিষ্ট এনজ অনপদয নাফ 

নফফযণী 

প্রদমাজয নয় ৩ কাম টনদফ 

০৫ অনজটত ছুটি ননথদত ও ত্রদমাদগ আদফদনত্র ও াংনিষ্ট এনজ অনপ/ানব ট 

ফই দত ছুটিয নাফ নফফযণ নননিত কযা 

াদদে 

প্রদমাজয নয় ৫ কাম টনদফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ই-চারান আকাদয জভা প্রদান 

কযা মায়। 

১১ স্লাফ 

ড়যফতবন 

৩ কভ বড়দফ অনরাইদন ননধ টানযত পযভ পূযণ পূফ টক কর ডকুদভন্ট এয 

যনিন স্ক্যান কন আদরাড কযদত দফ। ডকুদভন্ট গুদরা 

ননম্নরূঃ 

১।ননফন্ধন নদত্র। 

২।ড়নধ বাড়যত ড়প ড়যগাগধয প্রভানক । 

৩।ারনাগাদ াঅয়কয  প্রতযয়নত্র। 

OLM এয ভাধ্যদভ 

অনরাইদন আদফদন 

কযদত য় ও 

অনরাইদনই নদ 

প্রদান কযা য়। 

              ঐ ১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও 

যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, 

াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: 

eo1.pabna@ccie.gov.bd 
 

 

https://olm.ccie.gov.bd/


 

৪) অনবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধনত (GRS) 

সফা প্রানপ্তদত অন্তুষ্ট দর দানয়ত্ব প্রাপ্ত কভ টকতটায াংদি সমাগাদমাগ করুন। নতনন ভাধান নদদত ব্যথ ট দর ননদম্নাক্ত দ্ধনতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফনত করুন। 
ক্র. নাং কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দি সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা ননষ্পনিয 

ভয়ীভা 

০১ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা ভাধান নদদত ব্যথ ট দর 

 

  

অনবদমাগ ননষ্পনি কভ টকতটা (অননক) GRS সপাকার দয়ন্ট কভ টকতটা নাভ ও দনফ: 

১। ননফ টাী অনপায, আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা।  
সপানঃ 02-588846101। 
ই-সভইর: eo1.pabna@ccie.gov.bd  
ওদয়ফদার্ টার: প্রনতষ্ঠাদনয ওদয়ফ সার্ টাদরয GRS নরাংকঃwww.grs.gov.bd 

৩০ কাম টনদফ 

০২ GRS  সপাকার দয়ন্ট কভ টকতটা নননদ টষ্ট ভদয় ভাধান নদদত ব্যথ ট দর আনর কভ টকতটা GRS সপাকার াঅড়র কভ বকতবায নাভ  দড়ফ: 

জনাফ সভাাঃ খায়রুর াঅরভ াঅরভ, যুগ্ম-ড়নয়ন্ত্রক, াঅগভাড়ন  যপ্তাড়ন প্রধান ড়নয়ন্ত্রগকয দপ্তয, 

ঢাকা। 

সপান: ০২-৪১০৫০২২৬ 

সভাফাাআর নাং- 01746-600641 

াআ-সভাআর: controller.ho@ccie.gov.bd 

ওদয়ফদার্ টার: প্রনতষ্ঠাদনযওদয়ফদার্ টাদরয GRS নরাংকঃwww.grs.gov.bd 

২০ কাম টনদফ 

 

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাাঃ 

ক্র: নাং প্রনতশ্রুত/কানিত সফা প্রানপ্তয রদেয কযণীয় 

০১) ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন ত্র দানখর কযা।  

০২)  আভদানন নীনত-আদদ অনুমায়ী ননধ টানযত নপ এফাং বযার্ ফাফদ প্রদি নপ সেজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ মথামথ সকাদড জভা প্রদান কযা। 

০৩) ডকুদভন্ট ঘার্নত ফা ত্রুটি থাকদর তায জফাফ ফা ঠিক ডকুদভন্ট দানখর কযা। 

০৪) প্রদয়াজদন সল্প সডস্ক্ এয সফা িণ। (অনরাইন/সর্নরদপান/ই-সভইর/ওএরএভ এয query box/ ওদয়ফাইদর্য query box )। 
০৫) যানয অনরাইন সফা িণ। সকাণ দারার ফা ভধ্যফতী ব্যানক্তয সফা িণ না কযা।  

০৬) দুনীড়তয সকান তথ্য তাৎেড়ণক প্রধান ড়নয়ন্ত্রক ফা াঅঞ্চড়রক প্রধানগক াফড়ত কযা।  

 

 

 

 

 

 

http://www.grs.gov.bd/
mailto:controller.ho@ccie.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/


 

ড়ফড়বন্ন ড়যগলফায ড়ফদ্যভান ারনাগাদ ড়প ড়যড়ষ্ট কাঃ     

 

ড়যগলফায নাভাঃ ফাড়ণড়জযক  ড়ল্প াঅাআাঅযড় 

াঅভদাড়ন ীভা ড়নফন্ধন ড়প নফায়ন ড়প 

(i) ৫,০০,০০০ ম বন্ত ৫,০০০ ৩০০০ 

(ii) ৫,০০,০০১-২৫,০০,০০০ ম বন্ত ১০,০০০ ৬০০০ 

(iii) ২৫,০০,০০১ - ৫০,০০,০০০ ম বন্ত ২৪,০০০ ১০০০০ 

(iv) ৫০,০০,০০১ -১,০০,০০,০০০ ম বন্ত ৪০,০০০ ১৫,০০০ 

(v) ১,০০,০০,০০১-৫,০০,০০,০০০ ম বন্ত ৫০,০০০ ২২০০০ 

(vi) ৫,০০,০০,০০১-২০,০০,০০,০০০ ম বন্ত ৬০,০০০ ২৪,০০০ 

(vii) ২০,০০,০০,০০১-৫০,০০,০০,০০০ ম বন্ত ৭০,০০০ ২৮,০০০ 

(viii) ৫০,০০,০০,০০১-১০০,০০,০০,০০০ ফা তদুর্ধ্ব ৮০,০০০ ৩২,০০০ 

 

(খ) ড়যগলফায নাভাঃ প্রস্তাড়ফত  ানুগভাড়দত াযচাজব (ড়নফন্ধন নদ  নফায়গন ব্যথ ব গর) 

ভয়ীভা াঅভদাড়নকাযক(ফাড়ণড়জযক  ড়ল্প) যপ্তাড়নকাযক যপ্তাড়নকাযক (াআগেড়টাং) 

এক গত ড়তন ফছয ২,০০০ ১,০০০ ২,০০০ 

চায গত াঁচ ফছয ৫,০০০ ৪,০০০ ৫,০০০ 

ছয় ফা তদুর্ধ্ব ২৫,০০০ ১০,০০০ ২৫,০০০ 

 

 

(গ) ড়যগলফায নাভাঃ ড়ফড়বন্ন ধযগণয যপ্তড়ন নদ ড়প 

 ড়ফড়বন্ন ধযগণয ড়নফন্ধন নদত্র াংক্রান্ত সফা মূ ড়নফন্ধন ড়প নফায়ন ড়প 

১ যপ্তাড়ন ড়নফন্ধন নদত্র ১০,০০০ ৭,০০০ 

২ যপ্তাড়ন ড়নফন্ধন নদত্র (াআগেড়টাং াড়ব ব) ৫০,০০০ ২৫,০০০ 

৩ ফহুজাড়তক যপ্তাড়ন ড়নফন্ধন নদত্র  (াআ াঅয ড়) ১০,০০০ ৭,০০০ 

 

 

 



 

(ঘ) ড়যগলফায নাভাঃ পযভাড়রন উৎাদন, াঅভদাড়ন, ভজুদ  ড়ফক্রয় রাাআগন্স ড়প 

 

ক্রড়ভক রাাআগগন্সয নাভ ড়ফদ্যভান রাাআগন্স ড়প (োকায়) 

০১ পযভাড়রন উৎাদন ৩,০০,০০০ (ড়তন রে) 

০২ পযভাড়রন াঅভদাড়ন ২,৫০,০০০ (দুাআ রে ঞ্চা াজায) 

০৩ পযভাড়রন ভজুদ  ড়ফক্রয় ১,২৫,০০০ (এক রে পঁড়চ াজায) 

 

ড়যগলফায নাভাঃ নতুন াঅগযাড়ত সফা ড়প 

 

ক্রভাঃ ড়ফড়বন্ন ধযগণয ড়নফন্ধ নদত্র াংক্রান্ত সফা মূ ধাম বকৃত নতুন ড়প 

১ ফাড়ণড়জযক াঅভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ (াঅাআাঅযড়)  

ফাড়ণড়জযক  ড়ল্প াঅাআাঅযড়-এয 

াঅভদাড়ন ীভা ছক “১” ধা 

ানুমায়ী 

২ এডক ড়ল্প াঅভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ ( ড়ল্প াঅাআাঅযড়) 

৩ ান্যান্য এডক ড়ল্প াঅভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ (ড়ল্প াঅাআাঅযড় পুযাতন) 

৪ ফহুজাড়তক াঅভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ (াঅাআাঅযড়) 

৫ ফাড়ণড়জযক াঅভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ ফাড়ল বক নফায়ন ড়প 

৬ ড়ল্প াঅভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ ফাড়ল বক নফায়ন ড়প 

৭ ফহুজাড়তক াঅভদাড়ন ড়নফন্ধন নদ ফাড়ল বক নফায়ন ড়প 

৮ প্রড়তষ্ঠাগনয নাভ, ঠিকানা  ভাড়রকানা ড়যফতবন (কর ধযগনয ড়নফন্ধন নগদয সেগত্র) ২,০০০.০০ োকা 

৯ ভগনানীত ব্যাাংক ড়যফতবন (কর ধযগনয ড়নফন্ধন নগদয সেগত্র) ২,০০০.০০ োকা 

১০ াঅভদাড়ন ড়নফন্ধন নগদয াঅভদাড়ন ীভা/সেনী/ড়রড়ভে ড়যফতবন (হ্রা/বৃড়দ্ধ) ২,০০০.০০ োকা 

১১ ড়ল্প াঅভদাড়ন ড়নফন্ধন নগদয াঅভদাড়ন স্বত্ব ড়যফতবন (হ্রা/বৃড়দ্ধ) ২,০০০.০০ োকা 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

াঅঞ্চড়রক াড়পগয নাভ াড়পগয ঠিকানা 

আভদানন ও যপ্তানন কাযী  ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা। স্কয়ায ড়ক, ারগাড়ড়য়া, াফনা 

সপানঃ 02-588846101                                                                                                                                                     

াআ-সভাআর: eo1.pabna@ccie.gov.bd                                                                                                                                          

গয়ফাাআে: pabna.ccie.gov.bd 

 

 

 

 

স্বােনযত: 

(মৃতুযঞ্জয় দা) 

ননফ টাী কভ টকতটা ও অনপ প্রধান 

আভদানন ও যপ্তানন কাযী ননয়ন্ত্রদকয দপ্তয, াফনা। 
 সপানঃ 02-588846101                                                                                                                                                                                                                       

ই-সভইর:  eo1.pabna@ccie.gov.bd 


